
Тестові завдання з навчальної дисципліни   
«Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях 

психології» 
 

1. Визначення наявності або відсутності психічного розладу у обстежуваної 

особи є виключною компетенцією: 
а) лікаря-невропатолога 
б) лікаря-терапевта 
в) лікаря-нарколога 
г) лікаря-психіатра 
д) клінічного психолога 
2. При відсутності лікаря-психіатра, лікарі інших спеціальностей, 

зустрічаючись з випадками які визивають підозру на наявність психічного 

розладу: 
а) можуть виносити свої діагностичні заключення про це остаточно 
б) можуть виносити свої діагностичні заключення про це тільки з певним 

дорученням 
в) можуть такі попередні заключення видавати на запити з місця роботи 

досліджуваного 
г) можуть ці заключення служити підставою для рішення питань про медико- 
соціальних обмеженнях 
д) можуть такі попередні заключення видавати на запити суду і слідчих органів 
3. Обнубілянія - це: 
а) сутінкове помутніння свідомості 
б) легка ступінь порушення свідомості 
в) сновидне порушення свідомості 
г) онейроід 
д) аменція 
4. Що з нижче перерахованого в найменшій мірі характерно для депресивного 

стану? 
а) безсоння 
б) почуття провини 
в) втрата ваги 
г) параноя 
5. Під експертні з ендогенною депресією частіше всього відчувають 
погіршення: 
а) при відході до сну 
б) в середині дня 
в) вранці 
г) під час сну 
д) весь час 
6. Раннє вранішнє просинання, неможливість заснути і хронічна втома є 

симптомами: 
а) шизофренії 
б) міастенії 
в) істеричного неврозу 
г) депресії 



д) розсіяного склерозу 
7. Грубі порушення пам’ті, осмислення, афазія лотоклонія, явища насильного 

сміху, плачу, значні неврологічні порушення характерні для: 
а) алкогольного слабоумства 
б) епілептичної деменції 
в) судинного слабоумства (синдром Бінсвенгера) 
г) травматичного слабоумства 
д) сепільної деменсії 
8. Яка із перерахованих методик оцінки особистості виявляє риси характеру? 
а) тест гумористичних фраз 
б) 16-факторний опитувальник Р.Кеттела 
в) диференційно-діагностичний опитувальник Б.Клімове 
г) тест Р.Антхауера 
д) стандартизований метод дослідження особистості Л.Собчик 
9. Яка з перерахованих стратегій поведінки людини в конфліктній ситуації не 

діагностуються з допомогою методики К.Томаса? 
а) суперництво 
б) співпраця 
в) уникання 
г) переживання 
д) компроміс 
10. Яка з перерахованих методик застосовується для діагностики 

характерологічних особливостей піддослідних: 
а) диференційно-діагностичний опитувальник 
б) тест культурно-вільного інтелекту (СРІТ) 
в) прогресивні матриці Дж.Равенс 
г) ММРІ 
д) тест Розеннвейга 
11. Які психодіагностичні процедури можна віднести до психометричним? 
а) анкетування 
б) контент-аналіз 
в) психографічні методики 
г) клінічні опитувальники 
д) тести оцінки інтелекту 
12. Основними методами психологічного дослідження є: 
а) тестовий метод і метод бесіди 
б) метод вивчення документів і клінічна бесіда 
в) герменевтичний метод і соціометрія 
г) спостереження і експеримент 
д) контент- аналіз і метод анкетування 
13. На відміну від психологічного експерименту психодіагностика в 

експертизі дозволяє виявити і оцінити... 
а) зовнішні змінні 
б) незалежні змінні 
в) артефакти 
г) додаткові змінні 
д) залежні змінні 



14. До проективних технологій відносять тести, прийоми і набір процедур, з 

допомогою яких виявляється інформація про особистість, яка грунтується на 

інтерпретації... 
а) результатів інтелектуальних тестів 
б) характерологічних профілів піддослідних 
в)реакцій піддослідних на неструктуровані і неоднозначні об'єкти і ситуації 
г) результати діяльності людей в нестандартних ситуаціях 
д) результатів дослідження особливостей між особових відносин 
15. Який вид психологічного вимірювання визначається порівнянням татового 

показника розвитку властивості під експертного з середньо-груповим рівнем? 
а) нормативне 
б) критеріальне 
в) інсативне 
г) ймовірністне 
д) десятичне 
16. Що складає зміст поняття "достовірність типових показників"? 
а) надійність, об'єктивність, трудність 
б) валідність, надійність, прогностичність 
в) репрезентативність, очевидність, трудність 
г) прогностичність, трудність, варіативність ознаки 
д) трудність, очевидність, об'єктивність 
17. Яка основна мета стандартизації емпіричних даних? 
а) співставлення типових показників 
б) оптимізація процесу розрахунку статистичних залежностей 
в) зниження ймовірності похибки психологічного вимірювання 
г) приведення типових показників у відповідність з розподілом Пуансона 
д) перевірка показників які виміряли 
18. Визначить, виходячи з логічного змісту, про яку шкалу вимірювання йде 

мова: має місце точка відрахунку "0" і відносно відповідні інтервали замірів. 
а) чітка класифікація (номінальна шкала) 
б) шкала порядку (рангова шкала) 
в) шкала інтервалів 
г) шкала відношень 
д) абсолютна шкала 
19. На якому значенні стандартного відхилення грунтується система 19 - балів? 
а) 15 
б) 1 
в) 2 
г) 10 Д) 34 
20. На якому значенні стандартного відхилення грунтується система Т - балів? 
а) 15 
б) 1 
в) 2 
г) 10 Д) 34 
21. Скільки пунктів має 16-ти факторний опитувальник Р.Кеттела форм А і Б? 
а)128 
б)556 



в)187 
г)105 
д)383 
22. Яка з перерахованих категорій психології покладена в основу дослідження 

індивідуальної свідомості особистості? 
а) здібності і обдарованість 
б) характер і темперамент 
в) мотиви і звички 
г) сприймання і мислення 
д) значення і особистісний смисл 
23. Яка з перерахованих психотехнологій призначені для виявлення і оцінки 

індивідуальної свідомості піддослідних? 
а) стандартизований метод дослідження особистості Л.Собчик 
б) репертуарні решітки Дж.Келлі 
в) тест малюнкових фрустрацій С.Розенцвейга 
20 
г) тесті тема  аперцепції Мюррея 
д) соціометрія Морено 
24. Який тест міжособистісних відносин не діагностується з допомогою МІД 

Т.Лірі? 
а) власний, який любить бути лідером 
б) недовірливий, скептичний 
в) оригінальний, аутичний 
г) покірний, стидливий 
д) відповідальний, великодушний 
25. Які з перерахованих методик призначені для оцінки міжособистісних 
відносин? 
а) методика "Малюнок сім'ї" 
б) тест К.Томаса 
в) прогресивні матриці Дж.К.Ровенс 
г) тест САН 
д) диференційно-діагностичний опитувальник. 
 


